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PHẦN TRẮC NGHIỆM 

Bài 1:  

- Nguyên tắc thứ bậc: Tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc, trong đó cấp tổ chức dưới làm nền tảng xây dựng nên tổ 

chức sống cấp trên. 

- Hệ thống mở: Mọi cấp tổ chức sống không ngừng trao đổi chất với môi trường để tồn tại và phát triển. 

- Tự điều chỉnh: Mọi cấp tổ chức sống đều có các cơ chế tự điều chỉnh đảm bảo duy trì và điều hòa sự cân bằng 

động trong hệ thống, giúp tổ chức sống có thể tồn tại và phát triển. 

Bài 2:  

- Giới Nấm: Những sinh vật nhân thực cơ thể đơn bào hoặc đa bào, thành tế bào có chứa kitin, không chứa lục lạp. 

- Giới thực vật: Những sinh vật nhân thực cơ thể đa bào, thành tế bào có chứa xenlulôzơ, có khả năng quang hợp. 

Vai trò của giới thực vật: cung cấp nguồn thực phẩm, dược liệu, nguyên liệu, điều hòa khí hậu, giữ nguồn nước 

ngầm,… cho con người. 

- Giới động vật: Những sinh vật nhân thực cơ thể đa bào, có khả năng di chuyển, hệ thần kinh phát triển. 

Bài 3. Nhóm nguyên tố chính cấu tạo nên chất sống:  C, H, O, N. 

Bài 4. Lớp mỡ dày của động vật ngủ đông có tác dụng  để dự trữ năng lượng.  

Bài 5 & 6:  
- Đơn phân cấu tạo nên phân tử ARN là nuclêôtit. 

-  Đơn phân cấu tạo nên phân tử ADN là nuclêôtit. 

- Đơn phân cấu tạo nên phân tử protein là axit amin. 

- Chức năng của prôtêin 

(1) Cấu tạo nên tế bào và cơ thể.  (2) Dự trữ các axit amin. 

 (3) Vận chuyển các chất.   (4) Bảo vệ cơ thể. 

(5) Thu nhận thông tin.   (6) Xúc tác cho các phản ứng hóa sinh. 

Bài 7.  

- Tế bào nhân sơ được cấu tạo bởi 3 thành phần chính là màng sinh chất, tế bào chất, vùng nhân.  

- Vi khuẩn có cấu tạo đơn giản và kích thước nhỏ sẽ có ưu thế trao đổi chất mạnh và tốc độ phân chia nhanh. 

Bài 11:  
- Môi trường ưu trương : Nồng độ chất tan bên ngoài tế bào cao hơn so với nồng độ chất tan bên trong tế bào. 

- Môi trường nhược trương : Nồng độ chất tan bên ngoài tế bào thấp hơn so với nồng độ chất tan bên trong tế bào.  

- Môi trường đẳng trương : Nồng độ chất tan bên ngoài tế bào cân bằng với nồng độ chất tan bên trong tế bào. 

- Vận chuyển chủ động : Vận chuyển các chất qua màng sinh chất tiêu tốn năng lượng và cần chất vận chuyển. 

- Vận chuyển thụ động : Vận chuyển các chất qua màng sinh chất mà không tiêu tốn năng lượng. 

- Nhập bào : Đưa các chất có kích thước lớn hơn đường kính của màng sinh chất vào trong tế bào bằng cách biến 

dạng màng sinh chất. 

- Xuất bào : Đưa các chất có kích thước lớn hơn đường kính của màng sinh chất ra ngoài tế bào bằng cách biến dạng 

màng sinh chất. 

- Sự tái hấp thu đường glucôzơ từ nước tiểu trở về máu ở người theo cách vận chuyển chủ  động. 

- Tác hại về việc bón phân quá mức cho cây trồng. 

Bài  13.  
- ATP được cấu tạo bởi những thành phần: Ađênin, đường ribôzơ và 3 nhóm photphat. 

- Nói 2 nhóm phốt phát cuối cùng là cao năng vì rất dễ bị phá vỡ giải phóng ra năng lượng. 

- Điều gì xảy ra nếu chúng ta ăn nhiều chất dinh dưỡng mà vận động ít? 

Bài 14.   

- Tên enzim phân giải xenlulôzơ, protein, tinh bột. 

- Bản chất của enzim là prôtêin. 

- Điều gì sẽ xảy ra nếu cơ thể không có enzim hoạt động? 

Bài 16: 

- Nguyên liệu của quá trình đường phân gồm glucôzơ (6C). 

- Chu trình Crep diễn ra ở màng trong của ti thể. 

Bài 17: 

- Điều kiện xảy ra pha sáng là cần ánh sáng. 

- Pha tối xảy ra ở chất nền của lục lạp. 

- Sản phẩm pha sáng của quá trình quang hợp bao gồm  O2, NADPH, ATP. 



- Ôxi được tạo ra trong pha sáng có nguồn gốc từ phân tử H2O. 

- Trong pha tối, CO2 sẽ bị khử thành Cacbohyđrat. 

- Pha sáng cung cấp ATP và NADPH cho pha tối của quá trình quang hợp 

vai trò của quang hợp đối với tự nhiên  

(1). Hấp thụ CO2, thải ra O2 làm sạch môi trường 

(2). Giảm hiệu ứng nhà kính. 

(3). Tạo ra hợp chất hữu cơ làm nguồn thức ăn cho sinh giới. 

(4). Hạn chế biến đổi khí hậu, lũ lụt xói mòn. 

PHẦN TỰ LUẬN: 

TẾ BÀO NHÂN THỰC 

1. Nhân tế bào: 

* cấu trúc: 

- Gọi là tế bào nhân thực vì vật chất di truyền trong nhân được bao bọc bởi màng nhân. 

- Nhân tế bào được bao bọc bởi 2 lớp màng, bên trong là dịch nhân chứa chất nhiễm sắc (gồm ADN liên kết với 

prôtêin) và nhân con.  

* chức năng:  

+Mang thông tin di truyền và là trung tâm điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào. 

+Do chứa ADN nên quyết định mọi đặc tính của tế bào. 

+Tham gia vào chức năng sinh sản. 

2. Lưới nội chất là bào quan có màng đơn , gổm hệ thống ống và xoang dẹp thông với nhau chia tế bào chất ra thành 

nhiều xoang chức năng. 

Lưới nội chất có hai loại : lưới nội chất hạt và lưới nội chất trơn. 

 

 Lưới nội chất trơn Lưới nội chất hạt 

Cấu trúc Trên màng không có đính các 

hạt ribôxôm 

Trên màng có nhiều hạt 

ribôxôm 

Chức năng Có vai trò tổng hợp lipit, 

chuyển hóa đường… 

 

Tham gia quá trình tổng hợp 

prôtêin. 

 

3. Ti thể: là bào quan có cấu trúc màng kép, màng trong gấp nếp thành các mào trên đó chứa nhiều enzim hô hấp. 

Bên trong  ti thể có chất nền chứa ADN và ribôxôm.  

    Ti thể là nơi tổng hợp ATP: cung cấp năng lượng cho mọi hoạt động sống của tế bào. 

4. Lục lạp là bào quan có cấu trúc màng kép có trong  tế bào quang hợp của thực vật. 

     Lục lạp là nơi diễn ra quá trình quang hợp (chuyển năng lượng ánh sáng thành năng lượng hoá học trong các hợp 

chất hữu cơ).   

5. Màng sinh chất:  

* Cấu trúc: 

- Màng sinh chất có cấu trúc khảm động, dày khoảng 9nm gồm phôtpholipit và prôtein 

- Phôtpholipit luôn quay 2 đuôi kị nước và nhau, 2 đầu ưa nước quay ra ngoài. Phân tử phôpholipit của 2 lớp màng 

liên kết với nhau bằng liên kết yếu nên dễ dàng di chuyển. 

- Prôtein gồm prôtein xuyên màng và prôtein bán thấm. 

- Các phân tử colesterôn xen kẽ trong lớp phôtpholipit. 

- Các lipôprôtein và glicôprôtein làm nhiệm vụ như giác quan, kênh, dấu chuẩn nhận biết đặc trưng cho từng loại tế 

bào. 

* Chức năng: 

- TĐC với môi trường có tính chọn lọc nên màng có tính bán thấm. 

- Thu nhận thông tin lí hoá học từ bên ngoài(nhờ các thụ thể) và đưa ra đáp ứng kịp thời. 

- Nhờ glicôprôtein để tế bào nhận biết tế bào lạ. 

Câu 2: Giải thích hiện tượng khi ngâm măng khô, nấm mèo (mộc nhĩ) khô vào nước. 

- Khi ngâm dâu tây, chanh, me với đường. 

Câu 3:  

- Cho số liên kết H, tổng số N. Tính số lượng nu từng loại của gen. 

- Cho số liên kết H, mối liên hệ giữa A với G. Tính tổng N của gen. 


